ROZHOVOR S
DAVIDEM LUKEŠEM

TAK TROCHU
JINÝ ROZHOVOR
MARKÉTA MALÁTOVÁ
Můžete se prosím krátce představit?
Jsem obyčejný kluk ze Šumavy, i když
rodilý Varák. Svá divoká léta na střední
škole jsem strávil v Jihlavě a na vysokou
šel potom do Brna a do Bratislavy. Miluji
přírodu, zvířata, své blízké, ragby,
cestování a celkově pestrý život. Jsem
snílek, od přírody rošťák, a snažím se
každý den být lepším člověkem nebo
alespoň lepším otcem.
Máte nějakou hezkou vzpomínku ze
spolupráce s organizací Freya, o
kterou byste se rád podělil se čtenáři a
čtenářkami?
Určitě setkání neziskových organizací
s těmi, co dělají těžký business,

s názvem Na jedné lodi, což bylo
skutečně na lodi, s koktejly
servírovanými v ananasu, krásnými
fotkami z cheese-boxu a dlouhé debaty
na téma zamilovanost a líbání. Ale já
vzpomínám rád na každé setkání
s Freyou, mám holky rád.
Daří se podle Vás odtabuizování
tématu sexuality osob se
znevýhodněním?

DAVID LUKEŠ

Daří se o tom více mluvit, ale už ne tolik
zaujmout posluchače. Samozřejmě si
většina lidí uvědomuje, že „nějaký“ sex
může mít kdokoliv, protože se to
odehrává v hlavě, ale technicky jim to
často nejde na rozum. Bohužel, asi
z důvodu ostychu, se často nezeptají.
Největší problém cítím u nezletilých
hendikepovaných.

je ředitelem Centra
Paraple o.p.s.
a předsedou Českého
ragbyového svazu
vozíčkářů

Jaké jsou Vaše plány do budoucna v Centru Paraple?
Poženeme novou budovu o dva štoky a tu starou dáme
dohromady. Začínáme za dva roky a další dva to bude trvat.
Tak to mám skoro pětiletku vymyšlenou. Některé potřebné
služby nám ukázal COVID a dál chceme rozvíjet odborná
témata, včetně otázky sexuality. Aktuálně se těšíme na
návrat do běžného režimu, kdy usměvavé tváře našich
přátel přestanou halit respirátory.
Jak vnímáte sexuální asistenci a její vývoj v České
republice?

„Láska je učinit pár
kroků zpět
a možná ještě více... aby
byla dána cesta ke štěstí
člověka, kterého
milujete.“
MEDVÍDEK PÚ

Zaplaťpánbůh za to, i když by možná Bůh neplatil, protože
by mohl, stejně jako někteří kritici, vnímat tuto službu jako
prostituci, či dokonce kuplířství. Já to vnímám jako
terapeutický nástroj, který může mnoha lidem velmi
pomoci.
Co byste popřál Freye do dalších let?
Přál bych Vám radost z práce a spoustu času stráveného
s ředitelem Centra Paraple.

Focení v cheese-boxu s Freyou

